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Profiel ss/ms Zijpe 

 

 

Veerboot:  ss/ms Zijpe (B) 

Scheepswerf:  Scheepswerf en Machinefabriek ‘De Biesbosch’, Dordrecht 

Ontwerp:  C.M. van Wijngaarden, Delft 

Bouwjaar:  1930 

Type:   Stoomkopladingboot / vanaf 1972: motorkopladingboot 

Bouwnummer: 82 

Bouwserie:  Drie veerboten: ss Willemsdorp (later: ss Zijpe (B)), ss Moerdijk  

(later ss Krammer), en ss Dordrecht  

Stoommachine: Tripple-expansie stoomachine van Scheepswerf en Machinefabriek ‘De 

Biesbosch’, Dordrecht 

Vermogen:  550 pk 

Tonnage:  - ton, na verbouwing 1972: 196 ton 

Lengte:  40,50 meter 

Breedte:  11 meter 

Diepgang:  4,45 meter 

Doorrijhoogte dek: 3,55 meter ? 

Capaciteit:  260 Passagiers, 23 auto’s, na verbouwing 1972: 150 passagiers 

Verbouwing 1: Rampherstel, Scheepswerf ‘De Schelde’, Vlissingen, februari 1953 

Verbouwing 2: Ombouw tot motorkopladingschip, Terneuzensche Scheepsbouw Mij., 

Terneuzen, 1971-72 

In dienst RTM: 1954/59 

Uit dienst RTM: September 1988 

 

Eerste eigenaar: Rijkswaterstaat 

Eerste naam:  ss Willemsdorp 

Tweede eigenaar: Provincie Zeeland, Provinciale Stoombootdiensten (PSD) 

Tweede naam:  ss Willemsdorp 

Derde eigenaar: Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 

Derde naam:  ss Zijpe  (per april 1960) 

Vierde eigenaar: Gemeente Antwerpen, 1990 

Vierde naam:  ms (geen) 

Vijfde eigenaar: Waterbouwkundig bedrijf Hye, Antwerpen, 2008 

Vijfde naam:  ms (geen) 

 

Sloop:   Scheepssloperij te Hoboken, Antwerpen, 2008 

Behouden:  De stuurhut is bewaard gebleven en thans in gebruik als rookhok bij 

restaurant ‘De Storm’ te Bruinisse.  Van het voornemen van de firma 

 



Hye om een schroef en een hoorn aan een museum te schenken, lijkt 

niet te zijn gelukt. 

 

Verdere informatie: - Gebouwd met twee gescheiden stuurhuizen. 

- Tijdens de Watersnoodramp van 1953 spoelde de ss Willemsdorp 

door een dijkgat en belande 1.700 meter diep in de ondergelopen 

Kruiningerpolder.  Op 19 februari 1953 naar Scheepswerf ‘De Schelde’ 

gesleept voor herstel; herstelperiode: maart 1953 t/m september 1954 . 

   - Van 1954 tot 1959 reserveveerboot voor zowel de PSD als RTM. 

   - Na afkeuring van de stoomketels in 1971 werd de ss Zijpe (B) in de 

periode 1971-72 voor 700.000 gulden (het Rijk nam de helft voor haar 

rekening) ingrijpend verbouwd bij de Terneuzensche Scheepsbouw 

Mij., Terneuzen.   De gehele opbouw werd vervangen en de 

stoommachine werd vervangen door een dieselmotor (Bolnes).  Per 1  

september 1972 kwam de ms Zijpe (B) weer in de vaart. 

   - Laatste vaart Anna Jacobapolder – Zijpe: 6 juli 1988 . 

   - Voor sloop verkocht in september 1990 . 

   - In 1990 verkocht aan de Gemeente Antwerpen, die de veerboot wilde 

inzetten op de veerdienst Kruibeeke – Hoboken.  De ms Zijpe (B) bleef  

echter opgelegd in het Kattendijkedok te Antwerpen 

   - Stichting Musea Bruinisse heeft in 2003 pogingen ondernomen om de 

veerboot te behouden, maar ondanks een symbolische verkoopsprijs 

van één euro, leidde dit initiatief tot niets, met name omdat er geen 

geschikte ligplaats kon worden gevonden 

- In 2007 ontstond een plan om het schip af te zinken nabij Tholen t.b.v. 

duiksportliefhebbers.  Ook dit plan faalde.  Een Antwerpse sloper bood 

een betere prijs. 

- Op 25 januari 2008 zonk de ms Zijpe (B) onverwachts in de haven 

Antwerpen.  Waterbouwkundig bedrijf Hye had desondanks  

belangstelling op het schip op te lappen en in te zetten als werkschip.   

Het lichtte het schip, kocht het aan, maar stelde vervolgens vast dat de  

conditie dermate slecht was, dat herstel te kostbaar zou worden.  Na één 

dag werd de ms Zijpe alsnog voor de sloop verkocht. 

- In de laatste maanden van de exploitatie veerdienst in 1988, was er 

een acuut gebrek aan bevoegd personeel.  Daarop werden enkele reeds 

gepensioneerde kapiteins, de heren C. de Keizer en Lieve Elvé,  

verzocht tijdelijk terug te keren en de veerdienst gaande te houden.  Zij 

deden dat met groot genoegen. 

- Laatste veerboot van streekvervoerder RTM/ZWN. 

 

 

De drie Stoomkopladingboten van het Moerdijkse veer 

 
Naam Scheepswerf Bouwjaar 1ste Eigenaar Afgevoerd RTM-naam 

ss Moerdijk Scheepswerf Jonker & 

Stans, Hendrik-Ido-

Ambacht 

1928 Rijkswater-

staat 

1972 ss Krammer 

ss Willemsdorp Scheepswerf en 

Machinefabriek ‘De 

Biesbosch’, Dordrecht 

1930 Rijkswater-

staat 

1990 ss/ms Zijpe 

ss Dordrecht Scheepswerf Meijer & 

Co te Zaltbommel 
1933 Rijkswater-

staat 
1996  



 

- Ir. C.M. van Wijngaarden uit Delft ontwierp deze veerboten en oefende gedurende bouw 

ook het toezicht uit. 

 

- Het derde zusterschip, de ss Dordrecht, voer als eerste van de drie zusterschepen van 3 t/m 

5 november 1946 eventjes op de RTM-route Zijpe – Anna Jacobapolder.  In 1955 werd 

besloten dit schip te verlengen.  Het casco werd doorgezaagd en een middenstuk van 30 meter 

(sic !) werd ingevoegd.  De oude stoommachines bleken hierna grote moeite te hebben met de 

grotere dimensies van het fors verlengde schip.  In 1956 werd de stoommachine vervangen 

door een krachtiger dieselmotor.  In 1972 werd de ms Dordrecht door de PSD afgestoten en 

aan Malta verkocht en als ms Melita Land  ingezet op de veerdienst Cirkewwa, Malta – 

Gozo.  In 1996 werd de v/h ms Dordrecht gesloopt in Turkije.  De ss Prins Hendrik was de 

ms Dordrecht eerder voorgegaan en later zou ook de ms Prins Bernhard z’n laatste jaren 

slijten in de wateren rond Malta.  Ook twee voormalige TESO-veerboten, de ms Marsdiep 

(1964) en ms Texelstroom (1966), eindigden hun loopbaan in Malta. 

 

 

 

 
 

ss Willemsdorp, de latere ss Zijpe, kort na de Watersnoodramp, 

Kruininger Polder, februari 1953 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Veerboot ss Zijpe verlaat rokend de haven van Zijpe. 

 

 

 
 

Zomer of winter, het veer voer altijd, 1963 . 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Bij de verbouwing tot motorschip werd ook de opbouw drastisch 

gewijzigd.  Ook kon men volstaan met één stuurhuis. 

 

 

 
 

Het stuurhuis (uit 1972) is deels behouden en in gebruik als rookhok. 
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